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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

     

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 
Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu  

 
Nr. înreg. A/USR/293/25.06.2020 

 
Către:  Guvernul României,  

Ministerul Sanatatii - Domnului Ministru Nelu Tătaru 

 

De la: Nicolae Daniel Popescu  

Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora 
 

ÎNTREBARE 
 
Obiectul întrebării: Gradul de ocupare a posturilor de medici specialiști la nivelul 

fiecărui județ din România, inclusiv județul Suceava. 

 
Stimate domnule ministru,  

 
         În anul 2018 prin interpelarea nr. 2021B înregistrată în data de 20.11.2018 am adus 

la cunoștința Ministerului Sănătății faptul că în conformitate cu statisticile1 efectuate de 

Organizația Mondială a Sănătății (Eurohealth incorporating Euro Observer — Vol.23 | No.2 | 

2017), sistemul public de sănătate din România se confruntă în ultimii ani cu un deficit de 

personal ce îngreunează accesul cetățenilor la serviciile medicale și pune în pericol calitatea 

actului medical oferit. La baza crizei severe de personal se află migrația profesioniștilor și 

absolvenților de studii medicale în străinătate. Din anul 2007 și până în prezent, peste 

43.500 de angajați din domeniul medical – medici, asistenți medicali și moașe, medici 

dentiști, farmaciști, au solicitat certificate de conformitate, documente necesare pentru a 

lucra într-unul din statele Uniunii Europene                                                             

 România se află astfel spre partea inferioară a clasamentului țărilor UE în ceea ce 

privește numărul de medici cu drept de practică pe teritoriul național. 

Pe de altă parte însă, în prezent, din cauza barierelor legale și procedurale, medicii 

din afara UE nu pot profesa în România, decât în situații limitate. România se diferențiază în 

mod negativ de alte state europene, cum ar fi Germania, Franța sau Irlanda, care au adoptat 

politici de atragere a medicilor străini pentru a face față provocărilor pe care le ridică nevoia 

de personal din spitale și din alte unități medicale. 

Vă învederăm faptul că în răspunsul înaintat la interpelarea astfel formulată ne-ați 

transmis un tabel cu o situație aferentă anului 2017, iar la data formulării interpelării, luna 

octombrie 2018, ultimul raport anual privind Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 

                                                
1
 http://eprints.lse.ac.uk/85655/1/EH_v23n2_WEB_Final_23June2017_pages%2028-32.pdf 
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fusese publicat pe site-ul instituției dumneavoastră în anul 2016 conținând date aferente 

anului 2015.  

În aceeași ordine de idei pe site-ul2 Organizației Mondiale a Sănătății în acest 

moment cele mai noi raportări conținând numărul medicilor și a altor cadre medicale sunt 

aferente anului 2017, apreciem că interesul față de contorizarea permanentă a acestui deficit 

reprezintă în fapt măsura interesului față de implementarea unor politici lucide în acest 

domeniu. 

 

Din aceste motive vă rugăm în mod respectuos să ne comunicați : 

 

1. Care este gradul de ocupare a posturilor de medici specialiști la nivelul fiecărui 

județ din România, în fiecare unitate spitalicească? Vă rog să ne furnizați datele 

într-un tabel actualizat la data prezentei din care să reiasă județul, unitatea 

spitalicească și numărul de locuri aflate în deficit de medici specialiști, în 

fiecare unitate spitalicească. 

2. Care este gradul de ocupare a posturilor de cadre medicale - asistente medicale 

la nivelul fiecărui județ din România? La fel, vă rog să ne transmiteți datele în 

format tabelar. 

3. Ce politici de stat aveți în vedere pentru acoperirea deficitului de medici și care 

este stadiul aplicării acestora? 

4. Unde putem identifica un raport anual “la zi” privind Strategia Națională de 

Sănătate ?  

 

  Având deplină încredere în atenția ce o veți arăta asupra conținutului acestui demers, 

vă mulțumesc pentru înțelegerea arătată, și vă rog să îmi transmiteți în scris răspunsul 

dumneavoastră conform dispozițiilor art198 al Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv 

pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro.  

 

Cu deosebită considerație,  

 
Nicolae Daniel Popescu 

Deputat 

                                                                 

 

 

 

 

                                                
2
 https://apps.who.int/gho/data/node.main.HWFGRP_0020?lang=en 
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